V Přibyslavi dne 20. 3. 2016

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY FARNÍHO TÁBORA 2016
Odjezd na tábor: v sobotu 13. 8. 2016 v 9:45 z vlakového nádraţí v Přibyslavi.
Sraz již v 9:15 před budovou vlakového nádraţí. Odvoz věcí do Brtnice je zajištěn.
Děti sebou budou mít pouze batůžek, pokrývku hlavy, menší svačinu a láhev
s pitím.

Návrat: děti si můţete vyzvednout v pátek 19. 8. 2016 od 15:00 přímo na faře
v Brtnici.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: /první sloupec je povinný/
SPACÍ PYTEL
KARIMATKA
POKRÝVKA HLAVY
BATOH (menší na výlety)
LITRVÁ LAHEV
ŠÁTEK
BATERKA
BOTY – DOMÁCÍ OBUV,
TENISKY, SANDÁLY
(klasické, žádné na
podpatku)

ŠVIHADLO
TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA
KRAŤASY (SUKNĚ)
4X TRIČKO
PYŢAMO
7X SPODNÍ PRÁDLO
8X PONOŢKY
PLAVKY
2X RUČNÍK

SLUNEČNÍ BRÝLE
PLÁŠTĚNKA
LETNÍ BUNDA
SVETR
KAPESNÍKY
PSACÍ POTŘEY (PASTELKY)
ŠATY
HYGIENICKÉ POTŘEBY
(MÝDLO, KARTÁČEK NA ZUBY,
ZUBNÍ PASTA, HŘEBEN,
TOALETNÍ PAPÍR, KRÉM NA
OPALOVÁNÍ, REPELENT)

Nedávejte PROSÍM dětem žádné herní konzole, tablety a podobné!
Mobil budou využívat pouze o poledním klidu a večer. Děkujeme.

NEZAPOMEŇTE
Při odjezdu je třeba odevzdat Písemné prohlášení rodičů o zdravotním
stavu dítěte (vedlejší strana), dále kartičku zdravotní pojišťovny, popř.
léky (kdo je uţívá). Dětem pak podle vlastního uváţení malé kapesné.
Buchty jsou vítány!!
Pokud byste potřebovali nějaké další informace, obraťte se přímo na
mne (732107715, mblazickova@seznam.cz).
Přeji vám hodně radosti z vašich dětí. Na všechny se moc těšíme. A
prosíme vás, abyste na náš farní tábor mysleli i ve svých modlitbách.
S pozdravem
za kolektiv vedoucích
Marie Blaţíčková

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O ZDRAVOTNÍÍM STAVU DÍTĚTE
Jméno a příjmení:___________________________________________________
Rodné číslo:_____________________
Bydliště:_____________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna:_________________________________________________
Proti tetanu očkován: _______________________________________________
Dále očkován proti: _________________________________________________
Má alergii na: _______________________________________________________
Nesmí uţívat tyto léky:________________________________________________
V poslední době prodělal tyto choroby: ______________________________
_____________________________________________________________________
Jiné zdravotní obtíţe:_________________________________________________
Má uţívat tyto léky:___________________________________________________
Jiná sdělení: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Prohlašuji, že ošetřující ani žádný jiný lékař nenařídil tomuto dítěti změnu
režimu, dále, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota).
Také prohlašuji, že dítěti nebylo nařízeno karanténní opatření.
Není mi známo, že by toto dítě v posledním týdnu přišlo do styku
s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
Podpisem stvrzuji, ţe je po zdravotní stránce schopen účasti na táboře
V………………………..dne………...

……………………………….
podpis

